Informace k verzi
//Legenda:
//N: ...Novinka
//O: ...Oprava
//I: ...Informace

SB KOMPLET 22.1.62 (18.5.2022)
Modul MZDY
N: od dubna platí nová datová věta ONZ (oznámení o nástupu do zaměstnání), pokud uděláte
tento formulář v období do března 2022 včetně tak se nabízí původní věta. Pokud jej sestavíte
v následujícím období, bude se nabízet nový formulář.
Doplněny všechny požadované číselníky.
N: nová hodnota konstanty MEM - od dubna 2022 platí 4250,- Kč
O: nešlo sestavit Opravné hlášení na SOC (PVPOJ) – opraveno
N: doplněna datová věta pro Vyúčtování závislé činnosti – dá se načíst do TaxEditu
Modul FAKTURACE
O: opraveno podivné chování při zadávání jiného kurzu pro DPH, nyní varuje pokud jsou kurzy
odlišné a nabídne sjednocení.
Modul ÚČETNICTVÍ
O: při vypnuté kontrole na shodné datum dokladu se nepřepisuje datum na všech řádcích
Modul PENÍZE
O: při přesunu položek u párování delších výpisů se nepřekreslilo správně okno s řádky výpisu

SB KOMPLET 22.1.59 (22.3.2022)
Modul PENÍZE
I: při exportu KH se mohlo objevit chybové hlášení „Přístup odepřen“. Hlášení nesouvisí
s exportem XML, ale s následnou kontrolou proti šabloně z MF. Dočasně jsme kontrolu potlačili.
Modul ÚČETNICTVÍ
O: opraven export do XLS u sestavy Obraty po střediscích
N: Export dávky do XLS doplněn o období ve tvaru RRRRMM
O: opraven export do XLS u zakázkové výsledovky
Modul FAKTURACE
N: tisk faktur s nulovým DPH na zálohách má opravenu daňovou tabulku v řádku bez DPH
N: v editoru faktury lze použít i slevu 100%
Modul EVIDENCE MAJETKU
O: opraveny export do XLS pro okna Pohyby, Ceny, Plány

SB KOMPLET 22.1.56 (10.2.2022)
Všechny moduly
I: V některé z příštích verzí plánujeme přechod na originální Windows kódování datových souborů.
Proto nyní s předstihem kontrolujeme při spuštění každého modulu správné nastavení
národního (českého) prostředí ve Windows. V případě chybného nastavení je uživatel varován,
aby kontaktoval správce IT nebo naši technickou podporu. Problém lze vyřešit jednoduchou
konfigurací nebo instalací balíčku pro české národní prostředí přímo ve Windows.
O: odstraněno varovné systémové hlášení při tisku obálek z adresáře partnerů
Modul SKLAD
N: v sestavě „Výpočet ceníku odběratele“ je nově možně zadat sklad, pro který se má cena počítat
a volba, která umožní označit položky a doplnit stav dle zadaného skladu.
N: drobné doplnění údajů v exportech položkové analýzy a standardní analýzy prodeje a dalších
Modul PENÍZE
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O: drobná oprava v součtovém okně pokladny – nezobrazoval se název pokladny
I: pro import výpisů ve formátu multicash UnicreditBank bylo upraveno načítání popisu transakce
podle typu operace
Modul MZDY
O: okna Mzdy, Docházka, Nemoci ukazovala fond pracovní doby podle kalendáře, nyní ho ukazují
podle kalendáře a aktuálního úvazku zaměstnance
O: export nevyčerpané dovolené do XLS dával nesprávné číslo – opraveno
N: doplněn přepínač Vynechat dotazy u aktivace nového roku
O: opraveno předávání OČR na ČSSZ
N: formulář Příloha k žádosti … automaticky použije první aktivní bankovní účet
N: editace údaj o dovolené (okno Pracovní doba) ukazuje počet hodin, které je potřeba doplnit do
celkového měsíčního fondu
N: při načítání docházkových dat se automaticky doplňují korekce v údajích pro dovolenou
Modul ÚČETNICTVÍ
O: drobné opravy exportů a součtových dialogů

SB KOMPLET 22.1.53 (13.1.2022)
Modul MZDY
N: částečná revoluce vyžádaná revizí nastavení mezd u různých zákazníků. Detailní popis
naleznete na www.sbkomplet.cz . Na základě těchto změn bude možno provádět další úpravy
během roku.
Provedené změny:

zrušení číselníku Typ pracovního poměru a jeho nahrazení novým

zavedení přepínačů řídících výpočet mzdy a slevy na dani

redukce číselníku Typ mzdy

zavedení číselníku Typ výplaty

zavedení číselníku důchodů dle ČSSZ

nový číselník sociálních dávek

nové vzorce u mzdových složek v sekci Odvody

přesun okna Roční mzdy z menu Osobní data do menu Sestavy

pasivní předkontace se neúčtují

N: v okně Docházky doplněna kontrola, která dokáže najít podezřele vyplněné podklady pro
výpočet dovolené, případně některé chyby automaticky odstranit.
Modul SKLAD
N: v okně inventury je doplněn nový sloupec s hodnotou cenového rozdílu přebytku/manka.
Hodnotu lze filtrovat standardním výběrem.
Modul PENÍZE
N: upraven formát pro párování transakcí z AMAZON (používaný formát je Flat File V2)

SB KOMPLET 22.1.52 (10.1.2022)
Modul SKLAD
N: podpora nové verze PDF Factory 8 pro export do PDF
N: v podmínkách analýze prodeje je nová volba pro doplnění analýzy o všechny karty se zásobami
N: sjednocený popis uživatelských polí v přehledu výrobních zakázek a při editaci nové zakázky
O: opraven výběr (filtr) nad sestavou inventury. Chybně sestavený výraz pro sloupce Rozdíl od-do
a Inventura od-do.
Modul FAKTURACE
N: podpora nové verze PDF Factory 8 pro export do PDF
N: prodloužení pole se jménem autora při tisku faktury
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SB KOMPLET 22.1.51 (3.1.2022)
Modul PENÍZE
O: opravena verze součtu pro vypořádací koeficient nad přehledem přiznání k DPH
O: v součtu nad pokladnou se nezobrazil popis nastaveného výběru
O: při kopírování pokladního dokladu v souhrnném dokladu se vždy nastavila volba „Peníze na
cestě“ a musela se ručně vypnout

SB KOMPLET 22.1.51 (28.12.2021)
Modul PENÍZE
O: do distribuce byl doplněn správný report pro DD k přijaté platbě (DDZP) který umožňuje tisk
podpisu a razítka
Modul SKLAD
I: export do XLS nad přehledem karet zásob a evidenčními čísly se mohlo ztratit nastavení profilů
pro export. Verze z 28.12. tento problém řeší.
N: doplněny nové číselníky pro intrastat platné od 1.1.2022.
Modul FAKTURACE
N: doplněny nové číselníky pro intrastat platné od 1.1.2022.
Modul NASTAVENÍ
N: v dialogu pro převod do nového roku je doplněno tlačítko umožňující hromadný převod všech
zaškrtnutých voleb na všech záložkách

SB KOMPLET 22.1.51
Modul FAKTURACE
O: oprava v sestavení obou knih faktur k datu
Modul ÚČETNICTVÍ
O: opraven export saldokonta do XLS
Modul PENÍZE
N: oprava filtru nad přehledem tržeb

N: Na www.sbkomplet.cz je ke stažení dokument popisující metodiku pořízení faktury se zálohou
na energie s nulovou částkou DPH.

SB KOMPLET 22.1.50
Po instalaci verze bude vyžadován převod datových struktur !
Všechny moduly
N: pro export a mailování dokumentů v PDF je možné použít kromě PDF Factory i konvertor
„Microsoft Print to PDF“ integrovaný přímo v Microsoft Windows (Win 10, Server 2016 a vyšší).
Modul PENÍZE
N: tiskový formulář obecného daňového dokladu (DDZP, DDZV, …) je doplněn o podpis a razítko
Modul FAKTURACE
O: oprava doplnění čísla účtu DPH u daňového dokladu k záloze v sazbě 10%
N: Na www.sbkomplet.cz je ke stažení dokument popisující metodiku pořízení faktury se zálohou
na energie s nulovou částkou DPH.
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Modul NASTAVENÍ (14.12.2021)
O: při převodu do nového roku se mohlo objevit chybové hlášení související s doplněním
chybějících souborů. Chybu lze obejít přepnutím do nového roku.
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******************* Verze pro rok 2021 ******************
SB KOMPLET 21.3.50
Modul MZDY
O: doplněna kontrola porovnávající hodiny v docházce s hodinami uvedenými v evidenci pracovní
doby pro dovolenou – najde zamce u kterých to nesedí. Aby se to dalo spočítat správně, je
potřeba v číselníku mzdových složek definovat složku kde jsou uvedeny hoidny přesčasů – je
doplněn nový typ mzdové složky PRSCA.
Kontrola se vyvolá v evidenci docházky kliknutím v tool baru na K, nebo klávesou F3.
- volbou Výpočet korekcí dovolené se jen najdou zamci, u kterých nesedí počet hodin
v evidenci pracovní doby s počtem hodin docházky a spočítá se rozdíl.
- volba OPRAVA korekcí dovolené do evidence pracovní doby doplní potřebné korekční
hodnoty tak aby hodiny docházky odpovídaly hodinám pracovní doby.
- použití této kontroly je jednak pro nalezení potenciálních nedostatků v evidenci pracovní
doby, nebo k hromadnému doplnění korekcí, pokud evidenci pracovní doby nevyplňujete
(případně docházku importujete z externího systému)
Modul FAKTURACE
O: oprava doplnění čísla účtu DPH u daňového dokladu k záloze v sazbě 10%
N: Na www.sbkomplet.cz je ke stažení dokument popisující metodiku pořízení faktury se zálohou
na energie s nulovou částkou DPH.

SB KOMPLET 21.2.66
Modul PENÍZE
N: při doplnění daňového dokladu k přijaté záloze se nově nabízí i daňový kód OS (Ostatní plnění –
řádek 26 PDPH). Využít jej lze pro DDZP za energie, kde je promíjena daň.
N: nový formulář přiznání DPH vzor č. 23
Modul FAKTURACE
N: při doplnění daňového dokladu k přijaté záloze se nově nabízí i daňový kód OS (Ostatní plnění –
řádek 26 PDPH). Využít jej lze pro DDZP za energie, kde je promíjena daň.
N: doplněn export dat do tvaru ČSOB Faktoring
N: rozšířeno načítání klíče zákazníka z DMS z 5 na 9 znaků
O: opraveny okna Kniha faktur k datu
Modul SKLAD
N: doplněn standardní report štítků na kartě zásob
O: opraveno nelogické hlášení při hromadném mazání karet
O: drobná oprava výpočtu hodnoty „Denní prodej“ v analýze prodeje. Hodnota se nespočítala,
pokud neexistovala věta skladu.
Modul NASTAVENÍ
O: odstraněno chybové hlášení při převodu středisek a zakázek do nového roku
Modul MZDY
O: opravena chyba uložení zbývající dovolené do mzdy u zamců zaměstnaných v letošním roce

SB KOMPLET 21.2.65
Modul PENÍZE
O: zablokování účtování obecných daňových dokladů z modulu Peníze v daňové evidenci.
Zaúčtování se provádí přímo v modulu Daňová evidence.
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Modul SKLAD
O: při spuštění skladu v „tichém“ režimu (automatické exporty, importy) mohlo dojít k zobrazení
dialogu a tím k zablokování spuštěné úlohy.
N: při zadávání sériových (výrobních) čísel lze volitelně zpřístupnit poznámku
Modul FAKTURACE
O: při načítání faktury přijaté z ISDOC se nenačetlo evidenční číslo daňového dokladu – opraveno
N: do SOP doplněn sloupec Bodové konto
Modul ÚČETNICTVÍ
O: v daňové evidenci je doplněna možnost označit doklad jako správný, i když je automatem
označován jako chybný – určeno k odstranění nesprávných hlášení chyb u speciálních dokladů
Modul MZDY
O: do EVLDZ se dávalo rodné číslo nebo evidenční pro FU, opraveno na rodné číslo nebo evidenční
pro SOC
N: tabulka s výpočtem zbývající dovolené doplněna o sloupec Kontrola kde se zobrazuje předpoklá
daný součet hodin za každý měsíc – slouží k dohledání potenciálně chybně zadaných údajů
N: doplněna proměnná MPG – příplatky za práci ve svátek
O: soupis nemocenských dávek tisknul jen dávky A-F, nyní tiskna A-J
O: opravy v určení minimální nezabavitelné částky jinak než výpočtem- Slouží k řešení speciálních
případů exekucí.

SB KOMPLET 21.2.62
Modul PENÍZE
N: načtení elektronického formátu ABO (soubory GPC) při párování výpisu, umí načítat i vícedenní
výpisy
O: při načítání jen jednoho ABO výpisu se nekontroloval počáteční zůstatek
O: opravena chyba z verze 21.2.61 ze 6.8. kdy se při načtení výpisů některých formátů (KB BEST,
MULTICASH apod.) mohlo objevit chybové hlášení a výpis se nepodařilo načíst
Modul ÚČETNICTVÍ
O: v přehledu dokladů (dávky) se nezobrazovaly účty
N: přepracováno okno pro uzavření účtů, doplněna možnost aktualizace loňských zůstatků
v rozvrhu v novém roce
Modul NASTAVENÍ
O: odstraněno chybové hlášení při převodu adres do nového roku
Modul MZDY
O: opraveny tisky související s novou metodikou výpočtu dovolené
O: opraven tisk mzdového listu
N: věta NEMPRI neobsahuje sekci <polozka> pokud je vyplněna Pravděpodobná výše příjmu –
řešení falešného chybového hlášení portálu ČSSZ
N: nastavena nová hodnota slevy na druhé a další dítě, platná ale až pro roční vyúčtovaní 2021
Modul EVIDENCE MAJETKU
O: opraveno krácení plánu na polovinu při vyřazování před ukončením platnosti
O: při vyřazení karty někdy nepřidával vyřazovací pohyby - opraveno
N: doplněn filtr nad oknem schránka
O: opravy při editaci karty
N: datumový interval nabízený v okně pro účtování se automaticky posune při přechodu na nový
rok

SB KOMPLET 21.2.51
Modul EVIDENCE MAJETKU
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O:
O:
N:
N:

drobné úpravy při editaci karty – přenášení daňových hodnot do účetních, vylepšené nabídky.
opraveno krácení daňového plánu na polovinu při vyřazení karty
doplněn filtr nad oknem Schránka
při zakládání nové karty se zobrazuje číslo poslední zadávané karty

Modul FAKTURACE
O: opravena chyba vznikající při importu skladové výdejky do faktury
Modul ÚČETNICTVÍ
N: převodem do nového roku se přenášejí i 7mičkové účty
Modul SKLAD
N: z analýzy prodeje lze volitelně vypnout obaly

SB KOMPLET 21.2.50
Modul EVIDENCE MAJETKU
N: verze obsahuje nový modul Evidence majetku, funkcionalita je podobná, ale je rozšířen o
možnost současného vedení kalendářních a fiskálních odpisových plánů. Další funkce budou
následně doplňovány. Pokud je modul spuštěn na stávajících datech, automaticky provádí
konverzi dat.
O: opraven formulář Ukončení DPH – v případě karantény se nepřenášelo číslo rozhodnutí ani
datum nástupu do práce
N: drobný majetek se odepisuje už od měsíce, kdy byl zařazen
N: okno pro zadání nové evidenční karty zobrazuje naposledy použité evidenční číslo
Modul FAKTURACE
N: možnost změnit číslo dokladu faktury, včetně úhrad a připojených tabulek. Funkce se běžně
nedá použít, jen na vyžádání a konzultantem.
O: opravena chyba vznikající při natahování příjemky do faktury v případě, že byl nalezen rozdíl
mezi položkami a hlavičkou příjemky
O: opravy v exportu do ISDOC
O: opraven tisk daňové tabulky pro zálohy v sazbě 10%
Modul SKLAD
N: přepracované hlášení při překročení kreditu
N: při uložení příjemky lze kontrolovat, jestli dodavatel na položce (kartě zásob) odpovídá
dodavateli z hlavičky příjemky
N: import objednávek z eshopu ShopTet
N: export doprav pro DPD a GEIS v novém formátu
N: nové možnosti oprávnění pro hotovostní prodej (kasu). Blokování záporných položek, slevy na
řádku atd.
N: nová pole pro eshopy na kartě zásob: Produkt, Varianta, Kód produktu
Modul PENÍZE
N: načtení elektronického formátu ABO (soubory GPC) při párování výpisu, umí načítat i vícedenní
výpisy
O: při kopírování pokladního dokladu se někdy nezkopírovala hodnota DIČ
O: oprava přečíslování dokladů ve funkci pro vkládání pokladního dokladu
Modul NASTAVENÍ
N: možnost vynutit převod dat pro všechny soubory (příprava pro konverzi DBF do ANSI)
N: v testu prostředí je kontrola na správné nastavení českého národního prostředí
Modul MZDY
O: opraven částka celkem na příkazu do banky, která byla chybně v případě záporného přeplatku
z minulého měsíce
O: opraven tisk mzdového listu pro nová pole letošní dovolené
N: roční fond dovolené se počítá jen do data pracovního poměru na dobu určitou
Modul ÚČETNICTVÍ
N: přepracováno okno pro přenos zůstatků do nového roku, nově lze i jen aktualizovat loňské
zůstatky v rozvrhu nového roku
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SB KOMPLET 21.1.68
Modul MZDY
O: opraven formulář Průměrný čistý měsíční výdělek – zrušena superhrubá mzda
N: roční fond dovolené se počítá jen do data pracovního poměru na dobu určitou
Modul FAKTURACE
O: opraveno drobná chyba filtru nad knihou faktur – vzájemně se ovlivňovaly pole Doklad Do a
Uhrazené

SB KOMPLET 21.1.66
Modul SKLAD
N: ve formuláři tisku štítků lze použít zástupný znak „F“, který bude nahrazen druhým
alternativním kódem typu EAN ze seznamu kódů
N: upravený export pro GEIS z přehledu objednávek. Nový formát platný od 15.3.
Modul PENÍZE
O: kontrola zaúčtování DPH nad soupisem DPH dokladů nepočítala s doklady v dávce Mzdy

Modul FAKTURACE
O: export souboru pro Intrastat opravena Hmotnost2 pro hodnotu s des. tečkou
N: export zálohových plateb do XLS doplněn o základ a částku připojeného dokladu DPH
O: opravy v exportu ISDOC
Modul MZDY
N: řešení denního příplatku 370 Kč ke karanténě a izolačce - nová věta PVPOJ, formulář Přehled o
výši pojistného, nový typ mzdové složky, výpočty příplatku, vyžaduje Převod dat !
Modul ÚČETNICTVÍ
N: export Saldokonta do XLS doplněn o datum vystavení faktury

SB KOMPLET 21.1.60
Modul MZDY
Uvolněny veškeré změny nutné pro rok 2021:
evidence dovolené v hodinách
výpočet ročního nároku na dovolenou
likvidace výpočtu daně ze superhrubé mzdy
likvidace solidární daně
roční formuláře platné pro rok 2021
tabulka zaručené mzdy
Modul SKLAD
N: v analýze prodeje jsou doplněny sloupce s normativy a poznámkou z karty
N: výrazné urychlení výpočtu sestavy Položková analýza prodeje
I: při ukončení případně změně roku v modulu Sklad s připojeným platebním terminálem GPE se
může někdy objevit chybové hlášení. Na odstranění chyby pracujeme.

SB KOMPLET 21.1.51
Modul SKLAD
N: do inventury lze načítat textový soubor oddělený tabelátory (Kód, Množství). Soubor lze
vygenerovat z přehledu přijatých objednávek funkcí „Uložit masku“(F2) ale také exportem
z položek objednávky či uložením z Excelového souboru („Uložit jako“ s typem „Text oddělený
© H&M DataSoft spol. s r.o.
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tabelátory“). Načtení v tomto formátu doporučujeme pro velké množství zadávaných položek,
protože je výrazně rychlejší než načítání přes SBX soubory.
O: u příjmů bez přirážky (volba „Přirážka“ v druhu pohybu) mohlo dojít k situaci, kdy se načetla
místo aktuální skladové ceny poslední nákupní cena nebo cena z aktivního ceníku. Vždy to
záleželo na konfiguraci cenotvorby pro příjem. Nyní se pro druh příjmu bez nastavené volby
„Přirážka“ načte aktuální skladová cena. Poslední nákupní cena z karty se použije pouze
v případě, kdy karta není na skladě zavedena.
O: při stornu výdejky (dodacího listu) v cizí měně se prodejní cena položek u stornovacího dokladu
opakovaně vynásobila kurzem. Problém se objevil pouze u storen pořízených verzí 21.1.50.
O: odstraněno chybové hlášení po změně roku. Mohlo se objevit na počítačích s připojeným
platebním terminálem.
Modul MZDY
Tato verze zatím podporuje pouze mzdy do 12.2020. Pokud se pokusíte touto verzí převést data
do roku 2021, tak to nepůjde. Důvodem jsou nekonečné průtahy v legislativě. Nicméně do
15.1.2021 bude verze pro rok 2021 předána k testování a nejbližší době bude uvolněna.
Modul ÚČETNICTVÍ
O: v případě fiskálního roku nešlo dobře zadávat období pro výpočet sestav - opraveno

SB KOMPLET 21.1.50
Modul MZDY
Tato verze zatím podporuje pouze mzdy do 12.2020. Problematika sledování dovolené na hodiny
je již připravena, bude plně implementována do poslední verze. V době vydání nejsou známy
definitivní výsledky jednání vlády, senátu a prezidenta ČR na téma Superhrubá mzda. Situaci
sledujeme, jakmile se naše vláda ujednotí, obratem vydáme novou verzi s patřičnými změnami.
Omlouváme se za tento přístup, ale není naší vinou, že kompetentní orgány jsou zcela neschopné
se dohodnout v rozumné době a vnáší do mzdové problematiky neustálé zmatky a odklady.
Modul ÚČETNICTVÍ
O: hlavní kniha sestavená za nezadané středisko nebo zakázku nepočítala správně – opraveno
Modul FAKTURACE
O: opraven tisk daňové tabulky na koci faktury – v případě záloh v 10% DPH se tisklo nesprávně
Modul NASTAVENÍ
N: po založení nového roku se při převodu jednotlivých agend automaticky nabízí možnost
pokračovat další záložkou. Tzn. po převodu záložky „Číselníky“ se nabídne záložka „Fakturace“
pak „Peníze“ a jako poslední „Sklad“.
Modul SKLAD
N: podpora komunikace s eshopem dodávaným firmou IMPNet
N: zrychlení nabídky s kategoriemi eshopu
N: v přehledu pohybů na kartě zásob je možné nastavit, které sloupečky se mají zobrazovat (přes
pravé tl.myši)
N: v přehledu pohybů na kartě lze aktivovat sloupeček se šarží, který zobrazí informativně pouze
1. šarži k danému pohybu
N: propojení na mobilní terminály čárových kódů (řešení firmy FASK) dovoluje zapisovat z SB
přímo do lokačního mechanizmu
N: po uzavření dávky v mobilním terminálu čárových kódů (řešení firmy FASK) lze automaticky
vygenerovat odpovídající skladový doklad v SB (příjemka, výdejka, převodka)
N: při načtení souboru (F3) ve formátu XLS do příjmu/výdeje je možné načíst automaticky i
položky rozpisu

SB KOMPLET 20.2.56 (29.10.2020)
Modul SKLAD
O: v inventurním soupisu se skryl sloupeček pro zadání inventury a výpočet rozdílu
© H&M DataSoft spol. s r.o.
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O: při načítání objednávky z mobilních terminálů se načte i zadaný klíč odběratele, ale pouze
pokud existuje v adresáři partnerů.
N: nově je možné smazat i kartu zásob, která má pohyby z předchozích roků
N: v menu Eshop je nová položka „Import šablony pro eshop“. Pomocí této funkce lze plnit definice
kategorií (stromeček kategorií), parametry, hodnoty parametrů a také načítat tyto hodnoty
k jednotlivým kartám zásob. Pro více informací k importu dat do SB a následné komunikaci
s eshopem kontaktujte naši telefonickou linku podpory nebo pište na info@sbkomplet.cz.

SB KOMPLET 20.2.56
Modul EVIDENCE MAJETKU 2020
N: na kartu doplněny účty Majetku, Pořízení a Oprávek – pokud jsou vyplněny u dané karty tak se
použijí přednostně před účty v patřičných předkontacích
N: okna Plány, Pohyby a Ceny mají export do XLS
N: dialog pro vyřazení je doplněn o období, ke kterému má být karta vyřazena. Při vyřazení ještě
nedoodepsané karty je zůstatková cena dopočtena se započítáním ještě neprovedených
odpisů.
N: hromadné změny doplněny o možnost dogenerování cen podle údajů na kartě
N: pokud nejdou smazat všechny indexy, nabízí možnost mazání jen indexů evidence majetku!
Modul FAKTURACE
O: opravena chyba při tisku upomínky, která způsobovala nevytištění některých faktur
N: součet nad knihou faktur doplněn o analýzu za zemi dodání – určeno pro kontrolu nutnosti
registrace k DPH v dané zemi EU
N: filtr nad knihou faktur doplněn o možnost zadání podřetězce u obou poznámek
N: filtr nad knihou faktur doplněn o zemi odběratele
O: oprava exportu FV pro skupinu WV podle nových požadavků
Modul MZDY
N: od 1.9.2020 se všechny varianty věty NEMPRI (Příloha k žádosti o…) posílají elektronicky
N: doopraveny všechny nedostatky NEMPRI – zaokrouhlování nahoru, možnost tvorby opravného
hlášení apod.
Modul SKLAD
N: po uložení objednávky případně skladového výdeje lze ověřit, zda se některá z položek
nedostala pod minimální množství zadané na kartě zásob. Funkce se zapíná v Prostředí volbou
„varovat při poklesu pod minimum“ na záložce „Objednávky“ případně „Výdej“

SB KOMPLET 20.2.55
Modul SKLAD
O: načtení objednávky do skladového výdeje nepřenášelo pole kontakt
O: textové položky (položky bez kódu) se někdy nesečetly do celkové ceny objednávky / nabídky

SB KOMPLET 20.2.54
Modul SKLAD
N: v přehledu karet je doplněný sloupeček „Stav balení“, který zobrazuje podíl stav skladu a
číselné hodnoty z pole „Balení“. Když balení není uvedeno, zobrazí se stav skladu. Informaci o
stavu v baleních lze zobrazit i v detailu skladové karty najetím myši nad pole „Stav“.
N: při editaci příjmu lze načíst položky ze souboru (funkce F3) ve formátu ISDOC. Formát ISDOC
má pouze doporučenou specifikaci, takže je potřeba tuto funkci vždy ověřit na konkrétních
případech.
Modul NASTAVENÍ
N: v číselníku JKV lze tlačítky šipka nahoru/dolů měnit fyzické pořadí v seznamu

SB KOMPLET 20.2.53
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Modul SKLAD
O: při editaci skladového dokladu se nemusela správně dohledat karta zásob podle kódů
uvedených v seznamu alternativních kódů
O: při zadání neexistujícího kódu se nenabídlo založení nové karty
Modul FAKTURACE
N: faktura umožňuje tisk čárových kódů
N: filtr v SOP je doplněn o hledání podřetězce v poznámkách
N: export SOP do XLS doplněn o způsob úhrady
O: oprava falešného hlášení o plátci DPH při ukládání FV pro zahraničního partnera
Modul MZDY
N: podpora pro Antivirus C – sleva na sociálních odvodech za firmu. Nová datové věta PVPOJ20,
nový formulář, návod na www.sbkomplet.cz

SB KOMPLET 20.2.51
Modul SKLAD
N: v pohybech šarží doplněn export a filtr
N: u příjmu se po zadání šarže automaticky doplňuje množství z položky příjemky
N: pro druh pohybu lze nastavit výchozí volbu ANO/NE pro načítání cen z objednávek. V případě
nastavené volby se dialog s dotazem „Načíst ceny z objednávky“ nezobrazuje.
N: úspěšná certifikace komunikace s platebním terminálem od Global Payments s.r.o. pro Českou
spořitelnu a další banky
O: přecenění prodejní ceny na příjemce (F6) mohlo způsobit vypnutí volby na varování balení a
také nastavení evidenčních čísel na kartě
Modul ÚČETNICTVÍ
O: opravena nevýznamná chyba zobrazená při ukončování programu
Modul MZDY
N: nová sestava Měsíční hlášení odvodů na zdravotní pojišťovnu, která pro zadané období a
patřičnou pojišťovnu připraví detailní podklady pro kontrolu
N: příprava na změny ve výpočtu nezabavitelných částek platné od 1.7.2020
N: od 1.6.2020 je konstanta MZC nastavena na 11607 (Odpočet základu ZP, je-li plátcem stát)
Modul FAKTURACE
N: import faktur z XML struktur generovaných systémem Cezar
N: import faktur vytvářených v Mall CZ i Mall SK

SB KOMPLET 20.2.50
Modul PENÍZE
I: XML export DPH přiznání bude nově obsahovat vždy zálohový koeficient pro krácení DPH
Všechny moduly
N: pro komunikaci s externími DLL knihovnami jsme začali využívat jinou koncepci, která umožní
doplňovat funkcionalitu bez nutnosti registrace nových COM objektů. Tato technologie funguje
bez problémů od verze Windows Vista výše. Pro spouštění SB KOMPLETu na Windows XP je
nutná drobná konzultační úprava. V tomto případě kontaktujte linku naší technické podpory.
N: integrovaná podpora importů ze souborů ve formátu JSON
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SB KOMPLET 20.1.62
Modul SKLAD
N: v přehledu karet zásob je možné volitelně zobrazovat jen aktivní karty. Výchozí hodnota je
v prostředí na záložce Sklad. Zobrazení se dá přepínat z lišty nástrojů ikonou
N: podpora importů objednávek z MALL
N: uživatelské texty na kartách zásob (Text A – Text E) je možné filtrovat na část textu zadáním
symbolu * před hledaný text v dialogu pro výběr
O: nabídka stromečku kategorií někdy nezobrazila všechny zanořené položky
Modul PENÍZE
N: při ukládání úhrad faktur a zálohových plateb se pro uložení saldokontního případu začalo
používat nové pole v úhradách „Saldo“.
Modul ÚČETNICTVÍ
N: export saldokonta a hlavní knihy do XLS, doplněn o VARS, datum splatnosti a datum úhrady
faktury
Modul FAKTURACE
O: úprava zaokrouhlování hotovostních plateb v cizí měně
O: změněna metodika tvorby saldokontních případů, tak aby lépe podporovala párování

MZDY 20.1.61
Modul MZDY
N: sestava pro vyplnění XLSX tabulky se žádostí o dotaci Antivirus
N: pokud se nepodaří smazat všechny indexové soubory, tak smaže alespoň mzdové indexové
soubory
N: oprava konstanty Životní minimum na 3860 platné od dubna 2020

MZDY 20.1.60
Modul MZDY
N: nové typy docházky a mzdových složek pro následné vykazování podkladů pro ANTIVIRUS
O: opravena chyba při editaci docházky
O: vráceny "posunovátka" u tisku ELDP
O: datová věta NEMPRI má vynechané prázdné datumové segmenty

SB KOMPLET 20.1.55
Modul SKLAD
I: sjednoceno chování při načítání hlavičky objednávky(ek) do skladového dokladu. Pokud je na
objednávce zadána konkrétní hodnota, převezme se vždy i když je v hlavičce skladového
dokladu už nějaká hodnota vyplněna. Při hromadném načítání objednávek (tlačítko Načíst
označené nebo Načíst všechny v nabídce objednávek) se hodnota načte pouze, pokud je na
všech načítaných objednávkách stejná. V opačném případě zůstane v hlavičce skladového
dokladu hodnota beze změny. Tento proces se týká hodnot načítaných z adresy partnera
případně z předkontací a to: Sleva, Způsob úhrady, Dodací podmínky, Splatnost, Prodejce,
Případ, Středisko a Zakázka. Pole Sklad, Popis a Poznámka se z objednávky převezmou pouze
v případě, že nejsou na skladovém dokladu vyplněné.
Modul PENÍZE
N: pro zahraniční příkaz doplněn export pro Citfin spořitelní družstvo. Zatím jen v testovacím
režimu. Momentálně tedy podporujeme pro zahraniční příkazy SEPA platby (většina bank), DUZ
formát pro ČSOB a CSV formát pro Citfin.
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Všechny moduly
I: pouze sjednocení číslování verze pro všechny moduly 20.1.53 a 20.1.54

SB KOMPLET 20.1.54
Modul PENÍZE
O: při přijetí zálohové platby a generování daňového dokladu k této platbě mohlo dojít
k chybnému uložení zálohové věty mezi odeslané zálohy. (modul Fakturace –> Přijaté –>
Odeslané zálohové platby). Také vygenerovaný DDZP mohl v tomto případě vykazovat chyby.
Typ DPH není vyplněn (správně má být „U“) a Typ dokladu není „ZP“.
Všechny moduly
O: opraveno chybové hlášení ve funkci Okno –> Zvětšit aktivní a Okno –> Zvětšit všechny

SB KOMPLET 20.1.53
Modul FAKTURACE
O: při opakovaném účtování faktury přes dohadné účty se nepoužil zadaný dohadný účet –
opraveno
O: opraveno přenášení přílohy z knihy pošty do knihy faktur přijatých
N: sestavy nad knihou faktur jsou nově připravit i setříděné podle variabilního symbolu
Modul PENÍZE
N: nový dialog pro editaci DD k záloze. Pro editaci se nabízí aktivní tuzemské daňové kódy. Nový
dialog je použitý jak u párování výpisů, tak při editaci pokladního dokladu.
Modul SKLAD
O: vystavená objednávka dopočítávala do celkové částky DPH i z položek reverse charge (např.
pro daňový kód I1, D1 ale také R1) Nyní je sice na řádku zobrazena informativně sazba DPH
ale celková částka je bez DPH.
O: v okně editace ceníku jsou potlačeny tlačítka pro třídění, výběr a součet. Tyto funkce zde
nemají význam a při jejich stisku se objevilo chybové hlášení.
N: lze měnit pořadí nabídky druhů příjmů a výdejů. Pořadí se nastavuje v modulu Nastavení.
N: v cenotvorbě je doplněna možnost porovnání ceny z ceníku proti ceně vypočítané z karty nebo
prodejních cen a použití nižší z těchto cen do prodejních dokladů.
Modul MZDY
O: okno Roční mzdy neaktualizovalo období v nástrojové liště (ToolBaru)
O: opravena chyba při zobrazení dialogu pro platbu nemocenské a zmáčknutí tlačítka pro nabídku
adresy
O: opraveno ukládání dlouhých textů ve formuláři Příloha k žádosti …
O: doladěny nové XML věty pro speciální případy - nemoc dřív než 12 měsíců od nástupu, loňská
otcovská přihlášená až letos apod.
O: opravena chyba vznikající při editaci docházky
Modul NASTAVENÍ
N: v předkontaci banky lze zadat IBAN u vlastních účtů. Dosud se dal zadávat pouze v modulu
Peníze.
N: skladových předkontací (druhů příjmů a výdejů) lze měnit pořadí záznamů. Pořadí aktuální věty
se mění novými tlačítky šipka nahoru a šipka dolů vedle přehledu.
O: v přehledu skladových předkontací se nezobrazovaly zadané účty
Všechny moduly
O: opraveno chování okna Lišta otevřených oken

SB KOMPLET 20.1.52
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Modul FAKTURACE
O: při převodu nevyčerpaných zdaněných záloh do nového roku mohla náhodně nastat situace,
kdy se k některým zálohám nepřenesl daňový doklad
Modul MZDY
N: doplněny formuláře „Potvrzení o zdanitelných příjmech“ a „Výpočet daně platné“ pro rok 2020

SB KOMPLET 20.1.51
Modul NASTAVENÍ
O: příprava nového roku nepřenesla soubor se státy DPH registrace. Chyba se mohla projevit na
více místech většinou hlášením, že není vyplněný platný stát DPH. Po stažení aktualizace
doporučujeme spustit v aktuálním roce konverzi (Nastavení – Data – Konverze 2019).
O: výběr EET certifikátu v seznamu prodejních míst nenabízel seznam certifikátů
Modul SKLAD
O: doplněna kontrola přetečení číselné hodnoty „Stav na dny“ v analýze prodeje
O: nefungovalo načtení uloženého souboru s opačným znaménkem do skladového dokladu
Modul MZDY
O: opravena chyba při editaci období v exekucích

SB KOMPLET 20.1.50
Modul MZDY
N: nové formuláře a datové věty potřebné pro eNeschopenka – NEMPRI, ZZVDPH, HZUPN
N: možnost výpočtu exekucí i z daňového bonusu - propojené exekuce kdy se obě sráží do jedné
cílové částky
N: příznak ukončení exekuce – pokud je zaškrtnuto, tak se daná věta nebere do výpočtů
N: přepracované okno s údaji zaměstnance, zobrazení poznámek přímo v prvním okně
N: možnost uložené datové věty z mezd přímo do datové schránky
N: možnost tisku poznámek do mzdového listu
N: doplněn titul za jménem všude kde je to potřebné
N: do příkazu bance se ukládá zpráva pro příjemce i odesilatele, ne všechny banky je ale umí
posílat
N: možnost zadání hodinové pracovní doby samostatně pro každý den v sudém i lichém týdnu
N: u nerezidentů samostatné pole pro zadání evidenční čísla pro SOC, ZDR i FU
O: upraveno zobrazení i editace období ve všech browserech
O: věta NEMPRI obsahuje segmenty pouze pro měsíce, kdy zaměstnanec pracoval.
Modul FAKTURACE
N: v adresáři obchodních partnerů je možné zadat prioritu platby, která se použije na přijatých
fakturách
O: při klonování FP od neplátce se nesprávně doplňovala sazba P1 - opraveno
Modul SKLAD
N: doplněna nová výpočtová sestava Analýza prodeje dle odběratelů. Sestavu lze přepínat
tlačítkem Tabulka/Doklad (F9) do tří základních pohledů:
- Všechny záznamy – prodeje za jednotlivé karty následované součtem za odběratele
- Jen odběratelé – pouze součty za jednotlivé odběratele
- Jen karty – položky karet zásob za jednotlivé odběratele bez součtových řádků
Z pohledu „Jen odběratelé“ lze dvojklikem získat soupis prodaného zboží pro vybraného
odběratele. Zpět do přehledu odběratelů se vrací opět tlačítkem Tabulka/Doklad (F9)
N: v sestavě Výkaz nákupu a prodeje jsou doplněny detailní hodnoty za první dva vybrané sklady
(sloupce SK1 nákup MJ, SK1 prodej MJ, SK1 stav MJ, SK2 ….)
N: při uložení přijaté objednávky lze nastavit kontrolu na dosažení podlimitních stavů zásob
N: do sestavy inventury byly doplněny nové možnosti při filtrování
N: podpora platebních terminálů KB od společnosti Worldline (KB SmartPay)
Modul NASTAVENÍ
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Informace k verzi
N: v záložce pro převod skladu do nového roku je u volby „skladové karty“ nová volba „zachovat
historii pohybů“. Pokud bude zaškrtnutá společně s volbou „skladové karty“ zkopírují se do
nového roku všechny pohyby aktuálního (starého) roku a pak se teprve doplní počáteční stavy.
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